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ІНТЕРЕСИ НІМЕЧЧИНИ ТА ПРАГНЕННЯ

УКРАЇНОФІЛІВ І МАЛОРУСЬКЕ (РУТЕНСЬКЕ) ПИТАННЯ
(1871-1900).

Ідеї використати український фактор  виникали у
різних країнах Заходу під час загострення стосунків з Росією.
У Німеччині спроби використати цей фактор сягають як
мінімум ХУШ століття.1 До утворення Німецької імперії
(1871 р.) такі плани, зокрема, розроблялись у Пру сії у 1840-х -
1850-х роках. Зокрема, під час Кримської війни там вийшла
низка праць, у яких висловлювались думки про відтіснення
Росії від Чорного моря та перехід її окраїнних земель під
пруське та австрійське управління.1 2 Відома також пропозиція
пруського посла в Лондоні фон Бунзена до міністер-
президента Прусії фон Мантойфеля від 1 травня 1854 р., яка
пропонувала приєднання цієї німецької держави до воєнних
дій на стороні Англії та Франції з метою відтіснити Росію до
її природніх кордонів  та відрізати від неї Крим, Бесарабію,
Херсон і Таврію. Цей проект, за який його автора невдовзі
відправили на пенсію,3 базувався на концепції Гакстгаузена,
висунутої ще у 1840-х роках. Відповідно до неї Російську
імперію потрібно було розчленувати за схемою: прибалтійські
території відходили би Швеції, з польських та великої частини
українських і білоруських областей слід було утворити

1 Докладніше про це у праці І.М.Кулінича Україна в загарбницьких
планах німецького імперіалізму (1900-1914рр.) , Київ, 1963.
2 Deutsche Antwort auf die Orientalische Frage. Heidelberg 1854; W.
Menzel. Die Aufgabe Preußens 1854. Stuttgart 1854; Krieg oder
Frieden? Leipzig 1854; General C.L. Graf Ficquelmont. Rußlands Politik
und die Donaufurstentümer. Wien 1854; Revision der Karte von Europa.
Dresden 1854. Цит. за: Claus Remer. Die Ukraine im Blickfeld
deutscher Interessen. Ende des 19. Jahrhunderts bis 1917/18. Verlag Peter
Lang. 1997. S. 336, Anm. 5,6,7.
3 Claus Remer. Op. cit. S.124; І.М.Кулінич. Вказ. праця. С.26-27.
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Польську республіку, решта земель повила була бути
поділеною на Великоросію та Малоросію.

Бісмарк, якиий у своїх мемуарах писав, що у період
Кримської війни різні партії придворної опозиції
розповсюджували свої меморандуми про розчленування Росії,
та намагалися схилити його на свій бік,4 на той час
притримувався концепції єдиної Росії-  і не ставився серйозно
до ідеї Гакстгаузена про відділення малоросів від
великоросів .5

Така позиція Бісмарка була зумовлена його
переконанням у тому, що до тієї пори, поки не буде заложено
більш міцної основи для відносин з Австрією, та не буде
досягнуто взаєморозуміння з Англією, добрі стосунки з Росією
матимуть для Німеччини найбільшу цінність.6 * Бісмарк також
сподівавася, що Росія перенесе центр ваги своєї зовнішньої
політики на Схід і Південь Азії. Загострення колоніальних
протиріч між Росією і Великою Британією в Азії, як
прогнозував рейхсканцлер, повинно було полегшити
Німеччині боротьбу за її гегемонію в Європі.

Протягом 1880-х рр. між Росією та Німеччиною
поступово почала розгортатися ч економічна війна, яка
супроводжувалася запеклою кампанією у пресі обидвох
країн.8 Загострення стосунків між Берліном та Санкт-
Петербургом мало й військові наслідки: головною метою
укладення у 1882р. секретного договору між Німеччиною,
Австро-Угорщиною та Італією, за задумом Бісмарка, було
вивільнення австрійської армії для дій на східному напрямку -

4 Claus remer. Über die genesis der Ukrainepolitik des deutschen
Imperialismus. In: zur ukraine-politik des deutschen Imperialismus.
Protokoll einer arbeitstagung am 23. 9. 1967 in Berlin. Jena 1969. S.6.
Див. Також: І.М.Кулінич. Вказ. праця. С.24-25.
' О. von Bismarck. Gedanken und Erinnerungen. Stuttgart, Berlin 1926.
Цит. за: Remer. Op. cit. S.124.
6Л.И.Гинцберг. От союза трёх им ператоров к мировой политике .//
Германская история в повое и новейшее время. Под ред. акад
Сказкииа. Москва 1970. Том 2. С.403-404.

' А.С.Ерусалимский. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. Москва
1968.С.191.

8 А.С.Ерусалимский. Вказ. праця. С. 271.
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завдяки забезпеченню дружньої позиції Італії. Невдовзі після
підписання цього договору, за згоди Бісмарка відбулися
переговори між начальниками Генеральних штабів Пру сії та
Австро-Угорщини Вальдерзее та фон Беком з приводу планів
превентивної війни проти Росії.9

Через декілька років, під час болгарської кризи 1885-
1887 років, що призвела до подальшого погіршення німецько-
російських стосунків, посол Німеччини у Петербурзі
майбутній рейхсканцлер фон Бюлов у 1887 р. писав: ми
повинні набагато років наперед зруйнувати допоміжні
економічні джерела Росії шляхом спустошення його
чорноземних губерній... . Нам необхідно нарешті відрізати
Росію від обох її морей, Балтійського та Чорного, на яких
базується її світова могутність. 10 Ця цитата наявно
демонструє, що цей політичний проект, як і багато подібних,
був проявом суто воєнного мислення.

На існування планів узгоджених дій Берліна і Відня
проти Петербурга, зокрема під час російсько-німецької кризи
1887-1888 років, в яких ставка робилася на використання
українського фактора , вказують документи канцелярії

київського губернатора. Так, у копіі секретного рапорта
російського військового агента у Константинополі від 12
квітня 1887 р. говориться:  3 того ж джерела (яке у рапорті з
причин секретності не розкривається - О.К.) мені
повідомляється, що у західних, малоруських губерніях має
місце підсилена діяльність українських соціалістів, яку також
підтримує австро-польська адміністрація пограничних
провінцій. Мене переконують, що пропаганда цих осіб
пустила вже настільки глибоке коріння, що, на випадок війни
між Росією і Австрією, на Україні неминуче повинні
спалахнути якщо не загальне, то окремі заворушення, що
зможуть значно ускладнити концентрацію нашої армії біля
австрійського кордону. ... ще раніше від наведених вище

9 I-I.Poschinger. Also sprach Bismarck. Bd.III. Wien 1911. S.131. Цит. за
А.С.Ерусалимский. Вказ. праця.С.181.
lu Die geheimen Papiere F. v. Holsteins. Bd. III. Göttingen-Berlin-
Frankfurt.1961. Цит. за: Peter Borowsky. Deutsche Ukrainepolitik 1918
unter besonderen Berücksichtigung von Wirtschaftsfragen. Historische
Studien. Lübeck und Hamburg 1970. S.30.
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відомостей, та з зовсім іншого джерела, мені було
повідомлено, що згідно з найновішим ordre de bataille
(бойовим наказом - О.К.) австрійської армії у Станіславові
(тепер Івано-Франківськ - О.К.) концентруються усі русинські
та більша частина галицьких полків, що в якості військового
авангарду та під прикриттям загонів добровільного
галицького ландштурму (з поляків) повинні розпочати
просування від Станіславова на Гусятин та Вінницю в
Україну, з метою викликати або ж підтримати очікувані там
заворушення .

Відхід Росії у 1887 р. від політики тісної економічної
співпраці з Німеччиною та переорієнтація на взаємодію з
Францією, що стала відтоді головним кредитором Петербурга,
прихід до влади у 1888 р. молодого кайзера Вільгельма П,
який надавав налагодженню відносин з Росією меншого
значення, та, зрештою, відставка Бісмарка у 1889 р. значно
збільшили напруженість у німецько-російських стосунках.

З кризою у російсько-німецьких стосунках пов язана
також поява напочатку 1888 року серії статей німецького
консервативного філософа Едуарда фон Гартмана.11 12 Гартман

11 Копія з секретного рапорта воєнного агента у Константинополі від
12 квітня 1887 р. за № 23 воєнному міністру. ЦДІА України, Київ,
Фонд 442, опис 837, справа 115, с.7.
12Гаргман (1842-1896), послідовник Шопенгауера, видав свою
програмну філософську працю Філософія несвідомого  ще у 1869
році. Розчарувавшись в ідеях загального колективного добробуту,
що мав досягатися завдяки науковому та соціально-політичному
прогресові, Гаргмаи вважав, що найсвідоміша частина людства,
сконцентрувавши в собі найбільшу частину світової волі, (а під таке
визначення, виходячи з поглядів цього філософа, навряд чи
підходить якась інша націю, окрім німецької) прийме рішення
покінчити з собою, внаслідок чого буде знищений і весь світ.
Відомий російський історик Володимир Соловйов у статті до
енциклопедії Брокгауза і Ефрона, присвяченій Едуарду фон
Гартману, дав таку характеристику поглядів цього філософа:
незважаючи на багатообіцяючий початок, філософський розвиток
автора зупинився, однак, на перших кроках . (Энциклопедический
словарь Брокгауза и Эфрона. Биографии. Т.З. Репринтное издание.
Москва 1993. С.659-661). Світосприйняття Гартмана демонструє
чималу близкість зі світоглядом рейхсканцлера: Бісмарк вважав, що
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писав, що, якщо Росія розпочне війну з Австро-Угорщиною за
панування на Балканах, то від неї слід відібрати дніпровську
область . У відповідності до уявлень Бісмарка, він зауважував,
що Росії слід обмежитись освоєнням земель на схід і південь
від Дону та Волги; він також зазначав, що на Дніпрі українці
та білоруси повинні створити власну державу - королівство
Київське  - з 18 міліонним населенням, яка матиме достатню
політичну самостійність .13

Як і Бісмарк, Гартман вважав, що до Київського
королівства належатиме і Галичина (Східна) з її трьома
міліонами українців, оскільки належність останньої до
Австро-Угорщини означало б постійну небезпеку її
захоплення Росією.14 * Вже ця пропозиція, що була абсолютно
неприйнятною для союзної Німеччині держави, свідчить про
абстрагування філософа від політичних реалій, або принаймі
про заадресованість його пропозицій максимально
віддаленому майбутньому.

Але й у такому випадку концепція Гартмана
передбачала дистанціювання Німеччини від реалізації
названих планів, про що свідчать наступні тези: королівство
Київське отримало б гарантії безпеки відносно Росії від
Австро-Угорщини, з якою повинно було б вступити в
оборонний союз; у випадку війни його збройні сили повинні
були підпорядковуватись австрійському командуванню.13 Для
Гартмана залишалося незрозумілим, чи схочуть білоруси і
малоруси взагалі відмовитись від залежності від великорусів, і

ненависть є однією з головних рушійних сил життя.
(А.С.Ерусалимский. Вказ. праця.С.32).

13 Е. von Hartmann: Rußland unnd Europa. In: Die Gegenwart. Nr. 1.7
Januar 1888. S.2. Цит.за: Remer. Op. cit. S. 126.

14 Hartmann. Ibid. Nr.3. 21 Januar 1888. S.37. O. von Bismarck.
Gedanken und Erinnerungen. S.584. Цит. за: Römer. Op. cit. S. 126.

13 Hartmann. Ibid. Nr.3. 21 Januar 1888. S.38. Цит.за: Remer. Op. cit. S.
126.
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розвивати в себе відкриту політичну суспільну думку у такому
напрямку принаймі протягом одного покоління .16

Стосовно цих статей Гартмана склалася думка (якої
притримувувся і Іван Франко)17, що її поява була інспірована
Бісмарком, який хотів таким чином попередити здійснення
планів Росії, що загрожували Австро-Угорщині. Історик
Дмитро Дорошенко вважав, що оскільки Бісмарк негативно
ставився до концепції Гакстгаузена, то навряд чи він міг
стояти і за появою публікацій Гартмана.18 Однак співпадіння
принципових тез німецького філософа з ідеями рейхсканцлера
та відсутність у попередніх працях Гартмана матеріалів про
Україну свідчать про велику ймовірність виходу названих
публікацій якщо не за ініціативою, то за узгодженням
Бісмарка.

Оскільки концепції як Гартмана, так і Гакстгаузена
передбачали відхід значної частини українських земель до
Республіки Польської, то, на думку Бісмарка, завдання
розділення великорусів і малорусів не було доцільним через
те, що більшість українців все ж опинилася би у складі
польської держави. Ці слова зокрема засвідчуюють, що
Бісмарк мав дуже поверхове уявлення про національно-
історичні взаємовідносини в Україні і взагалі не брав до уваги
політичні прагнення українців, - вважає Дорошенко.19 Однак
документи, що готувалися спеціально для Бісмарка (і про
існування яких не знав Дорошенко), свідчать, що вже на той
час рейхсканцлер надавав чималої ваги українсько'му
питанню .

Так, у політичному архіві Зовнішнього відомства
(Міністерства закордонних справ) Німеччини матеріали справ
під назвою Прагнення українофілів та малоруське
(русинське) питання  за період 1886-1891 років містять серію
докладних звітів генерального консула Раффауфа, що
стосуються відкриття у Києві пам ятника Богдану

16 D. Doroschenko. Die Ukraine und Deutschland. 900 Jahre
Zusammenarbeit. München 1994. S. 155-156. (Д.Дорошенко. Україна і
Німеччина. Дев ять століть співпраці. Мюнхен 1994).
1' Див. також: І.М.Кулінич. Вказ. праця.
18 D. Doroschenko. Op. cit. S.156.
19 D. Doroschenko. Op. cit. S. 154.
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Хмельницькому та політичній ситуації в Україні. Спеціальну
9-сторінкову доповідь присвячено передісторії спорудження
цього монумента, та ставленню жителів міста до його
відкриття. Зокрема, стосовно біографії керівника усіх робіт
Йозефовича зазначається, що він свого часу був разом з
Костомаровим і Кулішом, одним із найвидатніших вождів
українофілів , але після призначення у 1834 р. начальником
київського учбового округа перетворився на одного з
найбільш завзятих переслідувачів українофільства. 20
21 Особливу увагу звернуто на стримане ставлення таких
національних громад, як єврейська та польська, до зведення
цього пам ятника.

У абсолютно конфіденційній щотижневій записці
київського губернатора міністру внутрішніх справ від 13
липня 1888 р. повідомлялося: 6-го цього липня помічено
київською поліцією появу у місті, присланих з Австрії,
закликів русинською та французькою мовами про те, що
з єднання Малоросії (в оригіналі з малої букви -О.К.) з
російською Державою не було актом підданства, а мало
характер рівноправного союзу, що малоруський нарід сильно
пригноблений і покладається на гуманні народи, які визволили
балканських слов ян від неволі турок, допоможуть і йому
скинути ярмо православних татар, що йменують себе
великоросами. ... Слідом за сим у місті розповсюдилися
чутки, що під час освячення пам ятника Хмельницькому
відбудеться демонстрація і навіть що пам ятник буде

 .J -,  ..
підірвано.

Німецьких спостерігачів також цікавила політична
ситуація в Києві у зв язку з відкриттям пам ятника; вони
ставилися до цієї події як до пробного каменя, що мав би, на їх
думку, виявити реальний вплив та співвідношення
національно-політичних сил в Україні. Це наглядно ілюструє
звіт консула Раффауфа від 5 серпня 1888 року. Цей документ,
що був, як і інші подібні матеріали, підготовлений спеціально
для ознайомлення рейхсканцлера Бісмарка, свідчить:

2,1 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. Bonn. R 11105. Die
Bestrebungen der Ukrainophilen und die kleinrussische (ruthenische)
Frage . Januar 1886- 18. Januar 1891. Konsularbericht Kiew 1888.
21 ЦЦІА України, Київ. Ф.442, on. 541, спр. 8, с. 22.
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Київські урочистості не знайшли ніякої свідомої
опозиції серед поляків та малоросів. Вже від того, як це
святкування було з самого початку задумано, у цих колах не
було помітно особливої радості. Відкриття пам ятника
Богдану Хмельницькому, яке до останнього часу розглядалося
як вершина урочистостей, справило болюче враження,
оскільки цей герой як у поляків, так і у малорусів вважається
зрадником Батьківщини. Наскільки мало про українофілів
можна говорити як про політичну партію, настільки ж мало
суспільна думка тут іде й в бік Москви. Історію героя цього
пам ятника знає тут кожен, і варто згадати, що у ці дні тут у
великій кількості розповсюджуються образливі для польських
і малоруських почуттів малюнки. Запізніле відділення
відкриття монумента від святкування (900-ліття Хрещення
Руси -О.К.) не змогло пом якшити злоби малорусів і поляків.
Нічна вихідка біля пам ятника, про яку ми сповіщали у
доповіді від 23 числа попереднього місяця, була баготоразово
повторена, тому тепер монумент ночами сильно охороняється.

Стосовно характеристики ставлення українофілів варто ще
згадати, що з табору (газети - О.К.) Діло  у Львові, яка
строго забороняла русинам брати участь у святкуванях у
Києві, деякі співробітникі відвідали свято, щоби встановити
контакти з місцевими українофілами. Деякі інші ознаки також
свідчать про те, що підсилення діяльності панславістів
викликало реакцію і серед українофілів. Тут утворився комітет
українофілів, для того, щоби утворити противагу місцевому
відділенню панславістського благочинного комітету. Однак ця
справа провадиться таємно, і повідомлення про неї робилися
мені строго секретно. 22 Отже, німецькі дипломатичні
представники підтримували таємні контакти з учасниками
українського національного руху, однак ступінь їх взаємодії з
цим рухом архівні документи не розкривають.

На ім я Бісмарка надходили також доповіді з
німецького посольства у Відні. Так, у повідомленні від 7
грудня 1889 року доповідалося про бесіду з міністром

22 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. Bonn. R 11105. Die
Bestrebungen der Ukrainophilen und die kleinrussische (ruthenische')
Frage . Januar 1886- 18. Januar 1891. Konsularbericht Kiew 1888.
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закордонних справ Австро-Угорщини графом Кальнокі, та
зокрема про зміст його висловлювань про так званих
українофілів : Наявність багатомільонного малоруського
народу та його ворожнеча з великоросами за певних умов
могла б зіграти роль важеля для тривалого послаблення
московітського колосса. Землі, населені малоросами,
відрізають центр імперії від Одеси та від західної частини
Чорного моря. Незважаючи на насильницьке обернення
малорусів у православ я, унітаристські тенденції там ще не
зникли повністю. Він знає випадки, коли ще сьогодні вони
перевозять своє дитя через австрійський кордон, щоб його
таємно охрестити по католицькому обряду. Галицьке
духівництво православне перебуває на низькому рівні. Поряд з

 ссТ\

низькою науковою освітою пліч-опліч іде падіння нравів *.

Переказ справляє враження дещо хаотичного, однак головна
тенденція читається досить чітко: українці Російської імперії
не можуть бут вдоволеними царською владою; їх землі мають
стратегічне значення (відрізають Росію від Чорного моря),
тому не варто забувати про шанс використати цей народ проти
Росії.

Для вищого керівництва Німечини робилися навіть
вибіркові переклади публікацій про українське питання з
російської преси. Так, Кієвлянін  у № 259 за 10 грудня (28
листопада) 1890 р., Російське питання в Галичині  (Про
перемогу поляків на виборах до Галицького ландтагу- поляки
святкують перемогу).24

Консульство у Києві підготувало для рейхсканцлера
фон Капріві повний переклад редакційної статті Вибори у
Галичині  з № 45 того ж Кієвляніна  за 7 березня (23 лютого)
1891 р. Переклад супроводжувався пояснювальною запискою,
у якій робилося коротке резюме цієї публікації.Там
зауважувалося, що газета намагається шляхом

протиставлення цитат з двох галицьких газет, польської
Газети народової  та русофільської Червоної Руси

23 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. Bonn. R 11105. Die
Bestrebungen der Ukrainophilen und die kleinrussische (ruthenische)
Frage . Januar 1886- 18. Januar 1891.
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показати, що русини діють вищою мірою необережно,
підтримуючи тепер поляків і розраховуючи на дружбу з
поляками. Приязні дії останніх, за твердженням Кієвляніна ,
мають виключно егоїстичний характер і несуть слабому
племені русинів небезпеку повного поглинення його
польським союзником. У прихованій формі русинам прагнуть
показати, що вони недооцінюють власні інтереси, коли
відвертаються від москвофілів . ... Злоба з приводу того, що
русинів, вочевидь, втрачено, є у редакційній статті
Кієвляніна  відчутною. Однак газета перекладає на своїх

читачів з ясування того, яким чином зближення поляків та
русинів у Галичині вплине на їх тутешніх суплемінників. 25

Ситуації в Галичині було присвячено і статтю з №
1187 газети Київське слово  від 17(5)березня 1891 року,
переклад котрої також був надісланий для ознайомлення
вищого керівництва держави.

Німецьке посольство у Відні підготувало повний
переклад тексту відозви віденської спілки русинської молоді
(йдеться найймовірніше про товариство українських студентів
Січ  - О. К.) від 11 червня 1893 року, зробленої з приводу
проведення демонстрації проти митрополита Сембратовича.
Основні тези цого документу гласять: Доля поставила
галицько- русинський нарід у таке становище, що його
вільний розвиток і навіть існування як народу значно
більшою мірою перебувають під загрозою, ніж в решти
слов янських народностей Австрії. Оскільки галицько-
русинський нарід, котрий не має ані сильного своїми
традиціями та впливом дворянства, ані багатої і незалежної
буржуазії, ні численої незалежної інтелігенції, не володіє
автономними національними навчальними закладами, то його
церква повинна бути одним з найважливіших притулків його
національного життя, а в своєму духівництві він повинен
знайти настільки сильне та чисельне поєднання своїх
розумових сил, що відчудження останнього від національного

ъ Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. Bonn. R 11106. Die
Bestrebungen der Ukrainophilen und die kleinrussische (ruthenische)
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життя народу буде мати найгірші наслідки для подальшого
прогресу на шляху національного розвитку. 26

Огляди преси та літератури, що мала суспільно-
політичне значення, готувалися також німецьким генеральним
консульством у Варшаві. Зокрема, 10 лютого 1894 року для
канцлера Капріві був підготовлений обширний звіт, де
зазначалося, що у тутешніх польських колах викликала
чимало галасу своєю відвертістю видана цього року у Москві
російською мовою книга православного священника І. Фуделя
Наша справа у північно-західному краю , автор якої гостро
засуджує усі заходи, котрі вживає російський уряд заради
розповсюдження православ я, у тому числі останні
насильницькі дії проти уніатського духівництва . У звіті були
докладно наведені основні тези цієї публікації.27

Про політичну ситуацію у Києві у першій половині
1890-х років, і зокрема про українофільські акції місцевої
молоді  доповідав у 4-сторінковому звіті для рейхсканцлера
Гогенлое німецький консул у Києві Шеффер. Він зауважує, що

такі акції протягом останніх років мали досить безневинний
характер. Наприклад, нещодавно викладач одного з місцевих
кадетських училищ, який влаштував у себе вдома святкування
дня народження малоруського поета Шевченка, учасники
котрого були вдягнені у національні строї та співали
малоруських пісень, був заарештований разом зі своїми
гостями. Арешти за подібних обставин протягом 1894 року
торкнулися у Київській губернії 184 осіб. Більшість з них
через деякий час було звільнено, однак декотрих в
адміністративний спосіб відправлено у заслання до Сибіру та
до віддалених північно-східних губерній .28

26 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. Bonn. R 11107. Die
Bestrebungen der Ukrainophilen und die kleinrussische (ruthenische)
Frage. 1. Januar 1892- 31. Dezember 1906. Bericht der Botschaft in
Wien. Juni 1893.

2/ Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. Bonn. R 11107. Die
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Документи, що готувалися дипломатичними

представництвами Німеччини спеціально для інформування
канцлера Німецької імперії (рейхсканцлера), свідчать про
стійкий інтерес Берліна до українського національного руху.
Таку увагу українському питанню приділяли усі
рейхсканцлери, починаючи від Бісмарка. Основною причиною
такого інтересу було політичне значення українського руху,
яке з точки зору Німеччини визначалося насамперед ступенем
його суперечності інтересам Австро-Угорщини або Росії.
Треба відзначити, що жорстокі дії царату по відношенню до
національного життя українців також привертали особливу
увагу кайзерівських дипломатів. Чинником, що стимулював
зацікавленість Берліна, було негативне ставлення Відня і
Санкт-Петербурга до перспектив співпраці двох гілок
українства. Німецькі урядовці розглядали їх як одне ціле, тому
матеріали з цієї тематики групувалися у розділі під назвою
прагнення українофілів і малоруське (рутенське) питання .

В цілому треба зазначити, що протягом останньої
третини XIX століття уявлення німецьких публіцистів про
Україну та про політичний потенціал українського руху мали
значною мірою умовний характер. Політики та дипломати
володіли більш достовірною інформацією про суспільно-
політичну ситуацію в українських землях Австро-Угорщини
та Росії, однак відповідні матеріали не покидали стін
державних установ.

Саме у цей період закладалися як теоретичні, так і
публіцистично-пропагандистські та зовнішньополітичні
підвалини майбутньої української політики  Німеччини.
Напочатку XX століття вони набули подальшого розвитку і
створили передумови для активної співпраці Німеччини з
українським рухом у роки Першої світової війни.

Frage. 1. Januar 1892- 31. Dezember 1906. Bericht des Konsulats in Kiew
vom 9. April 1895.


